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 چکیده

آموزان، بسیییار حائز اهمیت اسییت و نیاز به ی  دانشهای هوش هییانی در توسییعه مهارت
پژوهش حاضر، باهدف بررسی میزان توجه به  برنامه کامل و جامع، در این زمینه وجود دارد.

 های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه،   مطالعات اجتماعی پایهموضوع هوش هییانی، در کتب  
صیفی    شد. این پژوهش، تو ستفاده از  _اجرا  شده     تحلیلی و با ا شانون انیام  روش آنتروپی 

ست. جامعه آماری، کتب  شم ابتدایی و هفتم   مطالعات اجتماعی پایه ا ش سطه   های  در متو
بود. نمونه آماری نیز، برابر با جامعه آماری، در نظر گرفته شد.    0411_0410 سال تحصیلی  

ستفاده از چ   ها  لفه، دادهمؤ 58بعد و  3لیستی از معیارهای هوش هییانی با  همچنین، با ا
که از بررسییی کتب  آوری شییدند. نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شییانون نشییان داد  جمع

یه       پا عات اجتماعی  تدایی و هفتم متوسیییطه،     مطال واحد   559از میموع  های شیییشیییم اب
 55ترین و بعد آگاهی اجتماعی با مورد، بیش 89با  مهارت اجتماعیشیییده، بعد  شیییمارش 
 ترین ضیییریب اهمیت نیز با مقدار    به خود اختصیییاص دادند. بیش   ترین فراوانی رامورد، کم

/.د، مربوط به بعد  170ترین ضریب اهمیت با مقدار ا /.د، مربوط به بعد خودآگاهی و کم584ا
که میزان توجه به ابعاد هوش هییانی، در این کتب  آگاهی اجتماعی بود. نتایج نشیییان داد

 است. متفاوت است و به بعضی ابعاد کم توجه شده

 طه.متوس هفتم ،ییابتدا ششم ،هوش هییانی ،مطالعات اجتماعیمحتوا،  لیتحل: هاکلیدواژه
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 مقدمه

خصوص، دوران های خاص خود را دارند. بهها، اهمیتدوران مختلف زندگی انسان

باشند؛ چراکه دوران کودکی و ترین دوران زندگی آدمی میکودکی و نوجوانی، از مهم

که پایه و اساس رشد و توسعه، در آن بسیار  احلی از زندگی هستندنوجوانی، شامل مر

د. در جوامع گوناگون نیز، کودکان و 0175 ، ص5151، 0مهم است الیدی و گوین

گرفته، های صورتو طبق پژوهش اندکه سازنده فردای آن جامعه نوجوانان هستند

تری، ت عاطفی بیشکودکان و نوجوانان نسل حاضر، نسبت به نسل گذشته، با مشکال

های ارتباطی و اجتماعی، افت تحصیلی و اعتیاد، مواجه هستند ازجمله کمبود مهارت

بنابراین، یکی از نیازهای اساسی  د؛46 ، ص0411نیا، منشادی و شاهرخیادهقان

ها و کودکان و نوجوانان، در جامعه امروز، توجه به نیازهای عاطفی و اجتماعی آن

د. در این راستا 5 ، ص0595ازها به آنان است اعبدی و بابایی، آموزش منظم این نی

ها، در روابط انسانی، درک احوال خود و ها و کارکرد مناسب آنتوان گفت، هییانمی

های آنی، همدلی با دیگران و استفاده داری و تسلط بر خواستهدیگران، خویشتن

 5که موضوع هوش هییانی باشدتواند مهم ها، در تفکر و شناخت، میمناسب از هییان

های د و این موضوع، جهت تعیین توانایی54 ، ص0569است اخشچیان و همکاران، 

د. در این 08 ، ص5150فرد، برای نسل حاضر، بسیار مهم است ااحد و همکاران، 

کند، چراکه مدارس، بخش اساسی جامعه ما سزایی را ایفا میراستا، مدارس نقش به

ها، بسیار مهم هستند افالشه و و برای انتقال دانش و ارزشدهد را تشکیل می

که های درسی نیز، به جهت ایند. از طرفی دیگر، کتاب596 ، ص5150، 5ادموندز

روند، اهمیت بسیاری را در این راستا دارند ترین منبع محتوایی به شمار میمهم

 د.31 ، ص0411نیا، منشادی و شاهرخیادهقان

                                                           
1. Leidy & Gwin 

2. Emotional Intelligence 

3. Flache & Edmunds 
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که از انسان و  های مهم یادگیری استتماعی، یکی از حوزهحوزه مطالعات اج

ف کند. هدهای گوناگون این تعامل، بحث میهای گوناگون و جنبهتعامالت او با محیط

، همدل و غیره در زندگی توانمندنهایی مطالعات اجتماعی، تربیت افرادی خودآگاه، 

د. همچنین، 46ص ، 0411نیا، منشادی و شاهرخیفردی و اجتماعی است ادهقان

های گیری از رشتهو بهره ی مطالعات اجتماعی با توجه به ماهیت موضوعکتب درس

شناسی، ارتباط تنگاتنگی با هوش هییانی شناسی و روانمختلف علمی، نظیر جامعه

 د.59ص ، 0596دارد اپورشکری و همکاران، 

دی و اجتماعی، های فرتواند آثار مخربی را در زمینهفقدان هوش هییانی، می

 شودهای بزر  میساز موفقیتاییاد کند و برعکس تحصیل و تقویت آن، زمینه

، به نقل از حسنی و همکاران، 0998ا 0د. کوپر74 ، ص0598امرادی و همکاران، 

اگر هوش هییانی نداشته باشیم، هرگاه فشار روحی »کند د، اشاره می48 ، ص0594

گیرد و به دلیل تمایل دست می کار، کنترل را بهطور خودزیاد شود، مغز انسان، به

کند و این حالت، غالب اوقات، را شدیدتر می ذاتی مغز، به ادامه همان فعالیت، آن

بودن هوش  همچنین، دارا«. دقیقاً همان رویکرد اشتباه بشر، در دنیای امروز است

 برقراری ارتباط و هییانی، به فرد توانایی خودآگاهی، مدیریت بر خودآگاهی اجتماعی

دهد و افراد دارای هوش هییانی باالتر، دارای هنر تعامل و مهارت با دیگران را می

ها، محبوبیت و نفوذ شخصی را کنترل و اداره احساسات با دیگران بوده و این مهارت

کند و فرد را در هرگونه فعالیت اجتماعی و ارتباط صمیمانه با دیگران، تقویت می

 .د084_085 ، صص0599د ابهاری و همکاران، نمایموفق می

گیری، در حوزه تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی های چشمپژوهش

های صورت گرفته مرتبط با پژوهش حاضر، که به بعضی از پژوهش صورت گرفته است

 پردازیم:می

                                                           
1. Coper 
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تحلیل محتوای "د، در تحقیقی با عنوان 0411ا اینمنشادی و شاهرخیدهقان

، "ییانیهطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی، بر اساس توجه به مهارت هوش کتاب م

های هوش که کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی، شامل مؤلفه دریافتند

ان همکارکیا و رحیمیآموزان شود. ها در دانشتواند سبب تقویت آنهییانی بوده و می

های ی کتب مطالعات اجتماعی پایهتحلیل محتوا" با عنواند، در پژوهشی 0596ا

 د، دریافتن"ییانیههای هوش پنیم و ششم ابتدایی، بر اساس میزان توجه به مؤلفه

که در پایه ششم، به ترتیب، به خودمدیریتی، مهارت اجتماعی، خودآگاهی، آگاهی 

های مهارت اجتماعی و انگیزش، پرداخته شده و همچنین در پایه پنیم، به مؤلفه

، خود مدیریتی، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و انگیزش، به ترتیب پرداخته اجتماعی

تحلیل محتوای کتب "د، در تحقیقی با عنوان 0598ا یمیسلشده است. جهان و 

ز که ا ، دریافتند"های هوش هییانیمطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، بر اساس مؤلفه

تر توجه شده است و بیش های هوش هییانی، به مؤلفه خودانگیختگی،بین مؤلفه

های دیگر، به ترتیب، به اداره کردن روابط، خودکنترلی، خودآگاهی و سپس به مؤلفه

 د، در تحقیقی0595شناخت احساسات در دیگران، توجه شده است. اکبری و مهرام ا

 توجه به ازلحاظهای درسی پایه سوم راهنمایی، تحلیل محتوای کتاب"که با عنوان 

های مذکور، توجه کمی به که در کتاب انیام دادند، دریافتند "یانیابعاد هوش هی

ابعاد هوش هییانی شده است و در برخی، از توجه به پرورش هوش هییانی، غفلت 

های تحلیل محتوای کتاب"عنوان د با 0595ا ییباباشده است. تحقیقی که عبدی و 

های هوش اساس مؤلفهدرسی مطالعات اجتماعی و علوم تیربی دوره راهنمایی، بر 

ترین مؤلفه هوش هییانی، در که متداول انیام دادند، به این نتییه رسیدند "هییانی

متن کتاب مطالعات اجتماعی، مؤلفه آگاهی اجتماعی است و در حالت کل، به 

های هوش هییانی، در کتاب مطالعات اجتماعی توجه شده و در حالی، در کتاب مؤلفه

د، در پژوهشی 5119ا 0القاذو و همکاران ها، توجه کمی شده است.علوم، به این مؤلفه

                                                           
1. Alghazo Et al 
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انواع هوش چندگانه در کتب درسی مطالعات اجتماعی، زبان عربی و "با عنوان 

که شامل هوش دیداری، زبانی  های چندگانههوش انواع، "انگلیسی برای سه پایه اول

وش تحلیل محتوا، در یا شفاهی، جسمانی، اجتماعی و طبیعی بود، با استفاده از ر

های درسی مطالعات اجتماعی، عربی و انگلیسی، بررسی نمودند. نتایج، بیانگر کتاب

ها، هوش دیداری بوده و ها و پایهترین نوع هوش، در همه کتابکه متداول آن بود

ها بود. همچنین، این ها و پایهترین اشتراک، در بین کتابهوش جسمانی دارای کم

تحصیلی، گوناگونی  هایها، در تمام پایهکه در توزیع همه انواع هوش ادپژوهش نشان د

آموز دانش 073د، بررسی که در میان 0996ا 0کانگوسی و پترسون. وجود دارد

 که اُن داشتند، دریافتند_های هوش هییانی باردبیرستانی با استفاده از مؤلفه

و محیط کار نسبت به سایر آموزان با هوش هییانی باالتر در مدرسه، خانه دانش

 کنند.تر شکست را تیربه میتر، کمآموزان دارای هوش هییانی پاییندانش

که ضرورت پرداختن به موضوع هوش هییانی را در  با عنایت به توضیحات فوق

مدارس و محتوای دروس در این راستا  کهنیاو با توجه به  آموزان آشکار کرددانش

حلیل ت لهیوسبهتا  بررسی وضع موجود، هدف تحقیق آن استبسیار مهم هستند، برای 

های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه، میزان توجه محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه

اساس، برای های هوش هییانی، مورد کنکاش قرار بگیرد. بر این به آموزش مهارت

 د:زیر پاسخ داده شو سؤاالتانیام چنین پژوهشی، الزم بود تا به 

های ششم ابتدایی و هفتم تا چه میزان، در کتب مطالعات اجتماعی پایه_0

هوش هییانی اخودآگاهی، خودمدیریتی، انگیزش، آگاهی اجتماعی  متوسطه، به ابعاد

 و مهارت هییانید، توجه شده است؟

                                                           
1. Con ge losi & Peterson 
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خودآگاهی، ا ییانیهتا چه میزان، به ضریب اهمیت هرکدام از ابعاد هوش  _5

یزش، آگاهی اجتماعی و مهارت هییانید، در سطح کتب مطالعات خودمدیریتی، انگ

 های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه، توجه شده است؟اجتماعی پایه

 مبانی نظری تحقیق

های آن، در که جلوه ترین فرایندهای روانی استهوش، یکی از جذاب: 1هوش

نیا، و شاهرخیمنشادی شود ادهقانموجودات مختلف به میزان متفاوت، مشاهده می

توان هوش را سازگاری با محیط تعریف کرد انادعلی، طورکلی، مید و به31 ، ص0411

 د.45 ، ص0598

باشد، د می0936ا 5یکی از تعاریفی که از هوش به میان آمده است توسط وکسلر

که شامل توانایی فرد برای عمل هدفمند، تفکر  دانداو هوش را مفهومی کلی می

د. وی بر اساس مهارت 558 ، ص0566ه مؤثر با محیط است اسیف، منطقی و مواجه

هایی را انتخاب کرده و گسترش داد، وی معتقد بود، و کفایت بالینی خود، زیر مقیاس

 7، حافظه8، استدالل کمی3دهی ادراکی، سازمان4، استدالل انتزاعی5باید درک کالمی

، 0591رد اصادقی و همکاران، گیری کرا برای تعیین هوش، اندازه 6و سرعت پردازش

 9که به تعریف هوش پرداخته است، هوارد گاردنر پردازانید. از دیگر نظریه576 ص

که دارای چند سازه  باشد، او هوش را، توانایی حل مسائل یا ساختن چیزی باارزشمی

به نقل از سیف،  37 ، ص5118داند اکروکشان  و همکاران، میزا و مستقل است، می

                                                           
1. Intelligence 

2. Wechsler 

3. Verbal Comprehension 

4. Abstract reasoning 

5. perceptual organization 

6.quantitative reasoning 

7. memory 

8. processing speed 

9. Gardner 
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که ی  هوش وجود ندارد، بلکه  د. همچنین گاردنر معتقد است540 ص، 0566

ی هوشی بر هم اثر گذاشته و سبب اییاد ی  توانایی و خصوصیت در چندین مؤلفه

پردازان دیگر نیز، از دید و د. نظریه03 ، ص0599شود امحمدزاده سپهری، فرد می

 .اگونی را ارائه دادندهای مختلف، به موضوع هوش نگاه کردند و تعاریف گوننگرش

بااینکه تعریف مشخصی از هوش وجود ندارد، اما با این حال عناصری از هوش 

د. گیج و 554 ، ص0566اسیف،  وجود دارند که موردتوافق غالب پژوهشگران است

د این عناصر را به سه دسته تقسیم 554 ، ص0566، به نقل از سیف، 0995ا 0برالینر

 از:اند که عبارت اندنموده

امور  تر باکه افراد باهوش بیش توانایی پرداختن به امور انتزاعی: منظور این است_0

 انتزاعی سروکار دارند تا امور عینی.

 های جدید، نه فقطتوانایی حل کردن مسائل: یعنی توانایی پرداختن به موقعیت_5

 های آشنا.شده به موقعیتهای از قبل آموختهدادن پاسخ

ویژه توانایی یادگیری انتزاعیات، ازجمله انتزاعیات موجود در گیری: بهتوانایی یاد_5

 ها.کلمات و سایر نمادها و توانایی استفاده از آن

دهند و ی  حالت عاطفی : هییانات بخشی از زندگی روزمره ما را تشکیل می1هیجان

انند در توشوند و میکه از عناصر فیزیولوژی ، موقعیتی و شناختی تشکیل می هستند

توان اشاره کرد که ، در خود باشند. می5و یا منبع انگیزش پاسخ به ی  موقعیت

شوند و از این هییانات در قالب رفتارهای اجتنابی، کنارکشیدن و فرار ظاهر می

های توان در قالب هییاندیدگاه، هییانات نوعی آمادگی، برای عمل است و لذا می

دی بنهای منفی مثل غم و خشم و غیره، طبقهیانمثبت مثل شادی و نیرومندی و هی

 د.038 ، ص0599کرد اغفاری و کریمی، 

                                                           
1. Gage and Berliner 

2. Thrill 

3. Motivation 
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های شناختی که باهم دارند، رفتارهای ها با توجه به تفاوتانسان: هوش هیجانی

دهند، در این خصوص یکی از مباحثی که در علوم انسانی متفاوتی را از خود نشان می

باشد افالن مطرن شده است، موضوع هوش هییانی میشناسی و غیره ویژه در روانبه

 عنوان یکیوپنج سال گذشته بهد. هوش هییانی، در بیست65 ، ص0594و همکاران، 

های قطعی سازگاری هییانی، سالمت شخصی، موفقیت در زندگی و روابط از مؤلفه

، 0رسایهای مختلف زندگی روزانه، شناخته شده است اپابلو و دفردی، در زمینه میان

 توان هوش هییانی را به دو قسمت تقسیم کردد. در این راستا، می455 ، ص5116

که شامل مواردی مانند  های شخصی هوش هییانیاند از: ویژگیکه عبارت

که شامل  های اجتماعی هوش هییانیو خودتنظیمی است و ویژگی 5خودآگاهی

، 5150است ااقبال و همکاران، ، همچون اییاد تعامل با دیگران 5اجتماعی هایمهارت

های متعددی از هوش هییانی نیز مطرن است؛ طبق تعریف ریون د. تعریف918 ص

ها و ای از دانشمیموعه»هوش هییانی عبارت است از:  د،5111ا 4اُن و پارکر_بار

های هییانی و اجتماعی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی، توانایی

د نیز، هوش هییانی 0997ا 3مایر و سالووی«. دهدی تحت تأثیر قرار میطور مؤثربه

توانایی فرد برای کنترل هییانات خود و دیگران، تمایز میان اثرات مثبت و منفی »را 

 «هییانات و استفاده از اطالعات هییانی برای راهنمایی فرایند تفکر و اقدامات خود

که  د است8ثانیه 8ا ف برای هوش هییانی ازگفت، بهترین تعری دانند. شاید بتوانمی

هوش هییانی انتخاب هوشیارانه تفکر، احساس و »کند: چنین تعریف میآن را این

که وریطبه«. یابی به بهترین نتییه، در ارتباط با خود و دیگران استعمل برای دست

د 36 ، ص5150های ارتباطی دارد اعبدالفتان، توان گفت، ارتباط نزدیکی با مهارتمی

                                                           
1. Pablo & Desiree 

2. Self-awareness 

3. social skills 

4. Bar_on & Parker 

5. Mayer & Salovery 

6. Six Seconds 
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که افراد با هوش طوریهای کلیدی آن، توانایی درک دیگران است؛ بهو یکی از جنبه

 .د5853 ، ص5150، 0هییانی باالتر، در ارتباطات خود، مهارت دارند امیائو و همکاران

طور مشترک، احساسات مختلف تری داشته و بههمچنین، هوش هییانی ساختار جامع

 د.0915 ص ،5،5150رکا و همکارانلوکهگیرد ارا نیز در برمی

عنصری ضروری برای موفقیت »د نیز، هوش هییانی را 0996ا 5دیوید گلمن

داند و معتقد است می« ی  فرد در زندگی و کار در محیط اجتماعی پر چالش امروز

های شدن با استرس باال و چالشکه هوش هییانی، سبب توانمندی افراد در مواجه

های متفاوتی برای ابعاد هوش هییانی بندیشود. طبقهعی و ادراکی میتند رشد اجتما

 بندی گلمن و همکارانشها، طبقهبندیوجود دارد؛ اما یکی از معتبرترین طبقه

که به شرن زیر است و  د047 ، ص0593اللهی، باشد احیدری و فیضد می5115ا

 باشد.دهنده چهارچوب مفهومی پژوهش حاضر نیز میتشکیل

عنوان که شخص به هایی استویژگی : خودآگاهی، شامل میموعهخودآگاهی_لفا

شود کند و از طریق روابط اجتماعی کسب میفرد از خود ادراک میمیموعه منحصربه

 د.558 ، ص0566کلیانی و همکاران، انیفی

های کلیدی در افراد ها و ویژگیخودمدیریتی ازجمله مهارت :0خودمدیریتی_ب

د. 005 ، ص0594اوجقاز، ای از اقدامات آگاهانه است اصفریامل میموعهاست که ش

ی  استراتژی است که فرد بتواند توالی رفتار خود را حفظ کند یا ی  رفتار  همچنین،

اسعیدیان و  مثبت و یا مهارت را افزایش دهد و یا ی  رفتار نامناسب را کاهش دهد

 د.055 ، ص0598همکاران، 

انگیزش به نیروی اییادکننده نگهدارنده و د »0566ا قاد سیفبه اعت انگیزش:_ج

که در بحث هوش هییانی استفاده از آن، در هدایت  «شودکننده افراد گفته میهدایت

                                                           
1. Miao Et al 

2. Luque_Reca Et al 

3.Goleman 

4. self management 
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احساسات در جهت هدفی خاص، برای تمرکز توجه و اییاد انگیزه در خود، بسیار مهم 

 د.046 ، ص0593اللهی، است احیدری و فیض

 آگاهی اجتماعی، توانایی فهم عواطف و احساسات دیگران است :1عیآگاهی اجتما_د

که افراد دارای طوریآید، بهحساب میهای مهم در هوش هییانی بهکه یکی از مؤلفه

منشادی دانند که گفتار و کردارشان بر دیگران تأثیرگذار است ادهقاناین توانایی، می

 د.35 ، ص0411نیا، و شاهرخی

میموعۀ رفتارهای فراگرفته و نیز، های اجتماعی مهارت جتماعی:های امهارت_ه

سازد با دیگران رابطۀ مؤثر داشته باشد و از قابل قبولی است که فرد را قادر می

 د.047 ، ص0596ارحیمی و همکاران،  العمل نامعقول اجتماعی خودداری کندعکس

 
 . هوش هییانی و ابعاد آن0 شکل

 

 

                                                           
1. Social Awareness 

هوش 
هیجانی

خودآگاهی

خودمدیریتی

انگیزش
آگاهی 
اجتماعی

مهارت های 
اجتماعی



 07        و....      مرتضی گلشنی گهراز  / ... و ابتدایی ششم هایپایه اجتماعی مطالعات کتب محتوای تحلیل

 

 شناسی پژوهشروش

ها، متون، پرسشصفحات اتحلیلی است. واحد تحلیل، _این پژوهش، توصیفیروش 

سازی و آماده_0. تحلیل محتوا دارای سه مرحله اصلی: د بودها و تصاویرفعالیت

ها است. کانون توجه این پژوهش مرحله سوم پردازش داده_5بررسی پیام _5دهی سازمان

 ها بود.یعنی پردازش داده

ها، که پایه و اساس آن های گوناگونی وجود داشتهها روشل دادهامروزه، برای تحلی

 ها مشکالت بسیار ریاضی مختصها است. بایستی گفت، این روشبر درصدگیری از مؤلفه

کاهد. در این پژوهش، سعی بر آن شده ها مینکه از اعتبار نتایج آ به خودشان را دارند

ها ها است برای پردازش دادهنظریه دستگاه گرفته ازاست تا از روش جدیدتری که نشأت

نام دارد. تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات  "آنتروپی شانون  "روش استفاده شود؛ این 

تر و های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه بر اساس این روش، بسیار دقیقاجتماعی پایه

 تر، انیام خواهد شد.معتبر

های ششم ابتدایی و هفتم ت اجتماعی پایهی مطالعاکتب درسجامعه آماری پژوهش، 

به جهت محدودیت . نمونه آماری این پژوهش نیز، است 0411_0410سال متوسطه 

 ی، در نظر گرفته شد.جامعه آماربرابر با ی، جامعه آمار

لیست هوش هییانی ها در این پژوهش، با استفاده از چ آوری دادهروش جمع

 وش هییانی گلمن، تدوین شده است، استفاده شدکه بر اساس ه د5111گلمن ادیوید 

لیست در اختیار سه مؤلفه هست. برای تعیین روایی محتوایی، چ  58بعد و  3که شامل 

 ایییپاها واقع شد. برای ید آنتائکه مورد  نظران و متخصصین قرار گرفتنفر از صاحب

که  تخصصین استفاده شدپذیرید ابعاد نیز، از روش بازبینی توسط سه نفر از مینانااطم

لیست ابعاد هوش ها، با استفاده از چ آوری دادهها قرار گرفت. پس از جمعید آنتائمورد 

 های حاصل، از روش آنتروپی شانون استفاده شد.وتحلیل دادهیهتیزهییانی، برای 
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 های پژوهشیافته

ی ششم ابتدایی و هاسؤال اول پژوهش: تا چه میزان، در کتب مطالعات اجتماعی پایه

هفتم متوسطه به ابعاد هوش هییانی اخودآگاهی، خودمدیریتی، انگیزش، آگاهی 

 اجتماعی و مهارت هییانید، توجه شده است؟

های پژوهش، برای پاسخ به سؤال اول پژوهش، اطالعات حاصل از تحلیل داده

 به تفضیل در زیر آمده است.

های ششم ابتدایی و هفتم تماعی پایهفراوانی حاصل از کتاب مطالعات اج _0 جدول
 متوسطه، برای ابعاد هوش هییانی

پایه 
 تحصیلی

 ابعاد

خود  خودآگاهی 
 مدیریتی

آگاهی  انگیزش
 اجتماعی

 مهارت اجتماعی

ششم 
 ابتدایی

51 09 8 0 35 

هفتم 
 متوسطه

55 46 50 55 08 

 89 55 57 87 35 میموع

درصدهای 
 فراوانی

55.07% 56.15% 00.59% 9.85% 56.67% 

ترین ، بیشمورد 89دهد، بعد مهارت اجتماعی با های حاصل، نشان میداده

ترین مقدار فراوانی، مربوط به بعد آگاهی فراوانی را به خود اختصاص داده است و کم

 35، خودآگاهی مورد 87است و البته نیز به بعد خودمدیریتی  مورد 55اجتماعی، با 

اما آنچه اهمیت دارد؛ اینکه برخالف ؛ شده است مورداشاره 57و به بعد انگیزش  مورد

، این روش هنیار شودباید  آمدهدستبههای هها، در روش شانون دادشمارش فراوانی

ا، به هتری را در مورد تفسیر دادهاز دقت ریاضی باالیی برخوردار بوده و اطالعات بیش

 هنیار در آمده است. صورتبه، 5 جدولهای فراوانی در بنابراین، داده؛ دهددست می
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 ییانیهدوم پژوهش: تا چه میزان، به ضریب اهمیت هرکدام از ابعاد هوش  سؤال

خودآگاهی، خودمدیریتی، انگیزش، آگاهی اجتماعی و مهارت هییانید، در سطح ا

 ، توجه شده است؟های ششم ابتدایی و هفتم متوسطهکتب مطالعات اجتماعی پایه

های ششم کتب مطالعات اجتماعی پایهد حاصل از Pijبهنیارشده ا یهاداده_5جدول 
 ابعاد هوش هییانی برایابتدایی و هفتم متوسطه، 

ابعاد هوش هییانی،  برحسبهای بهنیارشده هوش هییانی، ، داده5جدول در 

ها، با استفاده از فرمول مرحله دوم روش سازی دادهاست. پس از نرمال آمدهدستبه

که  شانون، مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هری  از ابعاد، به دست آمد. هر بعد

 .تری داردتری است، اهمیت بیشبیشدارای بار اطالعاتی 

های حاصل از کتب مطالعات مقادیر بار اطالعاتی، ضریب اهمیت و رتبه_5جدول 
 ابعاد هوش هییانیبرای های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه، اجتماعی پایه

 ( وEj بار اطالعاتی )ٍ
 تیاهمضریب 

(Wj) 

 ابعاد

 
خود  خودآگاهی

 مدیریتی
آگاهی  انگیزش

 اجتماعی
مهارت 
 اجتماعی

 یبار اطالعاتمقدار 
 دEjا

938 ./ 681 ./ 784 ./ 536 ./ 760 ./ 

 یتاهمیب مقدار ضر
 دWjا

584 ./ 557 ./ 500 ./ 170 ./ 503 ./ 

 دRرتبه ا
0 5 4 3 5 

 دابعا پایه تحصیلی

خود  خودآگاهی 
 مدیریتی

آگاهی  انگیزش
 اجتماعی

مهارت 
 اجتماعی

 /. 786 /. 145 /. 555 /. 565 /. 577 ششم ابتدایی

هفتم 
 متوسطه

855./ 708 ./ 777 ./ 938 ./ 550 ./ 
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ی مطالعات اجتماعی کتب درسدهد، در محتوای ، نشان می5جدول نتایج 

 584یب اهمیت مقدار ضرخودآگاهی با های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه، بعد پایه

بعد  /. در رتبه دوم، 557رتبه اول، بعد خودمدیریتی با مقدار ضریب اهمیت  در /.

رتبه سوم، بعد انگیزش با مقدار ضریب  در /. 503یب مقدار ضرمهارت اجتماعی با 

/. 170/. در رتبه چهارم و بعد آگاهی اجتماعی با مقدار ضریب اهمیت  500اهمیت 

، 5جدول در  آمدهدستبهبه مقادیر ضرایب اهمیتی  با توجهرتبه پنیم قرار دارد.  در

ترین /. مربوط به بعد خودآگاهی بوده و کم 584ترین ضریب اهمیتی با مقدار بیش

توان /. مربوط به بعد آگاهی اجتماعی است. پس می 170مقدار ضریب اهمیتی با مقدار 

ی مطالعات اجتماعی کتب درسهوش هییانی، در  نتییه گرفت، ضرایب اهمیت ابعاد

 های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه، یکسان نیستند.پایه

 گیریبحث و نتیجه

های الزم را برای ارتباط درست با ای، افراد آن جامعه، بایستی مهارتدر هر جامعه

م در زهای الکه این مستلزم آن است که به افراد جامعه، آموزش یکدیگر داشته باشند

این خصوص داده شود. بر این اساس، در پژوهش حاضر، سعی بر آن شد که تمامی 

ابعاد هوش هییانی اخودآگاهی، خودمدیریتی، انگیزش، آگاهی اجتماعی، مهارت 

های ششم ابتدایی و هفتم های آن در کتب مطالعات اجتماعی پایههییانید و مؤلفه

های به تحلیل داده با توجهرار گیرد. ی قموردبررسمتوسطه، به روش تحلیل محتوا 

های ششم ابتدایی و از بررسی میزان توجه کتب مطالعات اجتماعی پایه آمدهدستبه

هفتم متوسطه به هوش هییانی، نشان داده شد که در کتب مطالعات اجتماعی 

هوش هییانی، بعد مهارت  بعد 3های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه، از میان پایه

ترین کم، مورد 55ترین فراوانی و بعد آگاهی اجتماعی با ، بیشمورد 89با  اجتماعی

ها و محاسبه ضریب پس از تفسیر داده کهیطوربه فراوانی را به خود اختصاص دادند،

نتایج گویای بار اهمیتی متفاوتی شد؛ بر این  اهمیت در مرحله سوم روش شانون،

بعد خودمدیریتی در رتبه اول،  /. 584 تیاهماساس، بعد خودآگاهی با مقدار ضریب 
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بعد مهارت اجتماعی با مقدار ضریب در رتبه دوم، /.  557با مقدار ضریب اهمیتی 

در رتبه  /. 500بعد انگیزش با مقدار ضریب اهمیت در رتبه سوم،  /. 503اهمیتی 

اید گرفت. بقرار ، در رتبه پنیم /. 170 تیاهمبعد آگاهی اجتماعی با ضریب  و چهارم

 که به ابعاد آگاهی اجتماعی و انگیزش، به میزان کمی اشاره شده است توجه داشت

صورت گیرد؛ زیرا این مسائل بسیار مهم  شیازپشیبکه بایستی به این ابعاد توجه 

بوده و حائز اهمیت هستند؛ چراکه در بحث انگیزش، افراد باید تالش کنند، معیارهای 

ها را های آنها و دیدگاهنین بتوانند اهداف سازمانبرتری را، بهبود ببخشند و همچ

تا  اشندی داشته بنیبخوششناسایی نموده و متعهد باشند. همچنین، بایستی ابتکار و 

های الزم را به دست آورده و بتوانند در جهت رفع موانع و مشکالت بتوانند فرصت

ات توانند احساسدلی، میکوشش کنند. در بحث خودآگاهی نیز، افراد با ارتقا مؤلفه هم

ها را بفهمند. همچنین، آن نقطه نظراتها و و عواطف دیگران را درک نموده و دیدگاه

توان به افراد کم  کرد تا با قادر بودن به تعبیر با ارتقا مؤلفه آگاهی سازمانی، می

. دجریانات زندگی سازمانی و غیره، توانایی چگونگی کار در ی  سازمان را داشته باشن

 ها کم توان با ارتقا مؤلفه گرایش خدمت در افراد به آنی نیز، میخودآگاهدر بحث 

را  هانیازهای مراجعان به آن برآورده کردنبرای  ازیموردنهای تا بتوانند توانایی کرد

های الزم، بین مطالب هوش ها، پیوستگیتر قسمتداشته باشند. همچنین، در بیش

اجتماعی دوره ششم ابتدایی و هفتم متوسطه، دیده هییانی، درکتب مطالعات 

، به یموردبررسها، در کتب شود؛ چراکه اگر توجه داشته باشید، به ابعاد و مؤلفهنمی

، تیدرنهاشود. که از درجه اهمیت آن، کاسته می میزان مساوی، اشاره نشده است

وره ششم که به موضوع هوش هییانی، در کتب مطالعات اجتماعی د توان گفتمی

 طورهبتر اشاره شده است و آمد، کم به دستابتدایی و هفتم متوسطه، با نتاییی که 

 متوازن به آن پرداخته نشده است.

و  ، متناسب با درکشدهارائهکه باید مطالب  تأکید این نکته نیز ضروری است

یز هرگونه ن ها بتوانند فهم کافی داشته باشند و البتهاندیشه فراگیرندگان باشد؛ تا آن
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های هوش هییانی، قصور و کاستی در تدوین کتب درسی، در روند فراگیری مهارت

ب کتمؤثر خواهد بود و با توجه به اینکه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، در 

ی به حد کافی نیست اما همین تحقیقات صورت گرفته نیز جای تقدیر داشته و درس

 های هوش هییانی آشکار سازد.ر فراگیری مهارتی را، دکتب درستوانسته جایگاه 

ی های ششم ابتدایدر انتها نیز، به جهت بهبود وضع کتب مطالعات اجتماعی پایه

 ود:شیی بیان میهاشنهادیپو هفتم متوسطه، از حیث توجه به موضوع هوش هییانی، 

ی ترنتایج پژوهش، بیانگر آن است که به بعضی ابعاد هوش هییانی توجه کم_0

 تر این ابعاد، در اینکه با لحاظ کردن هرچه بیش شده است؛ لذا پیشنهاد ما این است

 آموزان کم  کرد.های هوش هییانی، به دانشکتب، به آموزش مهارت

های هوش هییانی، در این پژوهش، از فهرست وارسی از ابعاد و مؤلفه _5

ید؛ با گرد نیتأمتلف که روایی و پایایی آن نیز توسط متخصصین مخ استفاده شد

ریزی و تألیف کتاب شود، دفتر برنامههای این پژوهش، پیشنهاد میتوجه به یافته

های این فهرست هایی را بر مبنای ابعاد و مؤلفه، درسوپرورشآموزشدرسی وزارت 

 های هوش هییانی، در این کتب اضافه نمایند.وارسی، برای ارائه هرچه بهتر مهارت

های مختلف آشنایی با موضوع هوش که برای معلمان، دوره شودیپیشنهاد م _5

های ضمن خدمت و غیره مهیا گردد؛ تا معلمان بتوانند، با آموزش ازجملههییانی، 

 اند، دانش آموزان را از این حیث، غنی سازند.الزمی که در این حیطه دیده

ضرورت های دیگری در حیطه که پژوهش شودبه محققان، پیشنهاد می _4

های آموزش هوش با روش وپرورشآموزشآشنایی و آموزش معلمان و کارکنان 

 هییانی، به دانش آموزان انیام دهند.

سنیی و نیازسنیی در شود، به امکانهمچنین، به پژوهشگران توصیه می _3

خصوص آگاهی اجتماعی، انواع آن و اهمیت آن و همچنین انگیزش، انواع آن و اهمیت 

 زند.آن، بپردا
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های این پژوهش، هایی روبروست؛ چراکه یافتهاین پژوهش با محدودیت_8

های ششم ابتدایی و هفتم محدود به تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه

شود که تحقیقات مشابهی با موضوع هوش باشد؛ بنابراین، توصیه میمتوسطه می

 ی، صورت گیرد.ی مقاطع مختلف تحصیلکتب درسهییانی، در مورد سایر 

 یکتب درسشود، پژوهشی تطبیقی درباره محتوای همچنین پیشنهاد می_7

های هوش هییانی موفق بودند، انیام آموزش مهارت ٔ نهیدرزمسایر کشورهایی که 

تب کتدوین  و هیدر تهاز این پژوهش،  آمدهدستبهشود؛ تا بتوان با استفاده از نتایج 

 ی استفاده کرد.درس

 منابع

های درسی پایه سوم تحلیل محتوای کتابد. 0595بهروز. ا ری، محمد و مهرام،اکب _

د، 5ا08های شناختی، میله پژوهشتوجه به ابعاد هوش هییانی.  ازلحاظراهنمایی، 

45_39. 

بهاری،  بهاری، شهال؛ محمدی، مریم و بهاری، جعفر؛ کروبی، مهدی؛ محمدی، سمیرا؛_ 

 بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری. تأثیر هوش هییانی،د. 0599حامد. ا

 .067_085د، 0ا5نشریه جغرافیا و روابط انسانی، 

تحلیل محتوای د. 0596پورشکری، علیرضا؛ شریفیان، فریدون و نصراصفهانی، احمدرضا. ا _

های میراث های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه، بر اساس مؤلفهکتاب

 .48_56د، 0ا50لعات ملی، فصلنامه مطا فرهنگی.

د. روانشناسی هوش و سنیش آن. تهران: انتشارات 0595زاده، احسان و رضایی، اکبر. اتقی_

 پیام نور.

های مطالعات اجتماعی دوره تحلیل محتوای کتابد. 0598جهان، جواد و سلیمی، رسول. ا_

علوم  های پژوهش درمیله رویکرد های هوش هییانی.ابتدایی، بر اساس مؤلفه

 .056_059د، 9ا98 بهار اجتماعی،
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های درون تحلیل محتوای مؤلفهد. 0594حسنی، حسین؛ ایراندخت، فیاض و ملکی، حسن. ا_

 آن._بر دیدگاه بار دیتأکفردی هوش هییانی، در کتب درسی بخوانیم دوره ابتدایی با 

 .88_43د، 0ا05های آموزش و یادگیری. پژوهش

ارتباط میان هوش هییانی و عملکرد د. 0593هی، صادق. االلحیدری، حسینعلی و فیض_

د، 30و  31ا07نشریه فرهنگ ایالم، گری مدیریت تعارض. شغلی کارکنان، با تعدیل

043_081. 

های هوش هییانی بررسی مؤلفهد. 0569خشچیان، ژاله؛ مهران، گلنار و اکبرزاده، نسرین. ا_

، های نوین تربیتیاندیشه ی متوسطه.رههای درسی سال اول دوآن، در کتاب _نظریه بار

 .81_55د، 4ا8

تحلیل محتوای کتاب مطالعات د. 0411نیا، مریم. امنشادی، منصور و شاهرخیدهقان_

فصلنامه پژوهش  اجتماعی پایه سوم ابتدایی، بر اساس توجه به مهارت هوش هییانی.

 .85_47د، 0ا5در آموزش مطالعات اجتماعی، 

درمانی تحولی، بر اثربخشی کتابد. 0596ی، مهدیه و زارع، مریم. ارحیمی، مهدی؛ آرای_

فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری،  آموزان.مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری دانش

 .085_048د، 0ا00

. بیستانی، حسیناحمدآبادی، محمدرضا و سلیمیسعیدیان، فاطمه؛ باقری، فریبرز؛ نیلی_

یاری های هوشبرنامه آموزش خودمدیریتی با تأکید بر مؤلفهتدوین و اثربخشی د. 0598ا

 .083_050د، 51ا6درمانی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانو انتخاب بر جوانان. 

: تهران روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش.د. 0566اکبر. اسیف، علی_

 نشر دوران.

رواسازی و اعتباریابی چهارمین د. 0591درضا. اربیعی، محمد و عابدی، محم .صادقی، احمد_

فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، ویرایش مقیاس وکسلر کودکان. 

 .568_577د، 56ا7

تأثیر خودمدیریتی روزانه بر منابع شغلی و درگیری شغلی د. 0594اوجقاز، فروزان. اصفری_

 استادراهنماد، دانشگاه عالمها ینقویدنامه کارشناسی ارشدد. میرعلی سپایاناکارکنان 

 طباطبایی تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری.
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های درسی مطالعات اجتماعی تحلیل محتوای کتابد. 0595عبدی، علی و بابایی، بهاره. ا_

های میله پژوهشهای هوش هییانی. و علوم تیربی دوره راهنمایی، بر اساس مؤلفه

 .50_0د، 5ا5ت برنامه درسی ایران، برنامه درسی انیمن مطالعا

نقش تنظیم شناختی هییان و ناگویی خلقی، در د. 0411غفاری، سعید و کریمی، منا. ا_

. 0599سال های عمومی استان سمنان در خانهفرسودگی شغلی کتابداران کتاب

 .074_035د، 0ا7فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات، 

بررسی تأثیر د. 0594سامانی، مرضیه. اسیام  و امیری بهشتی،فالن، محمدرضا؛ کورنگ_

، بر اساس مدل جهاننقشهوش هییانی، بر عملکرد کارکنان شرکت نگین گلفام 

 .017_67د، 0ا0ی در مدیریت، شناختروانهای پژوهش دو فصلنامه گلمن.

اس بر استحلیل محتوای کتاب فارسی پایه اول ابتدایی، د. 0599سپهری، مطهره. امحمدزاده_

د، 5ا0های نوین در مدیریت آموزشی، فصلنامه پیشرفت های چندگانه گاردنر.هوش

05_53. 

نقش هوش د. 0598پور، سعید و امیری، مریم. اکیان .مرادی، مرتضی؛ جلیلیان، حمیدرضا_

امه فصلن هییانی و کار هییانی، در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی.

 .011_75د، 5ا8نی، مطالعات رفتار سازما

ی کارکنان شهرداری توانمندسازبررسی رابطه هوش هییانی و د. 0598نادعلی، مهدی. ا_

استاد راهنماد، دانشگاه آزاد ا ینیباغنامه کارشناسی ارشدد. گلنار شیاعیاپایان میامی

 اسالمی واحد شاهرود: دانشکده مدیریت و حسابداری.

حید. کلیانی، وجمشیدی، ناهید؛ کریمی، شهناز و نیفی کلیانی، میید؛ پوررجم، الهه؛نیفی_

بررسی استرس، اضطراب، افسردگی و خودپنداره دانشیویان دانشگاه علوم د. 0566ا

 .541_553د، 5ا5میله دانشگاه علوم پزشکی فسا، . 0566ی فسا در سال پزشک
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